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 Stebint besikeičiančią tarptautinio saugumo situaciją ir karines grėsmes mūsų 
regione, aiškiai agresyvėjant mūsų valstybės rytinei kaimynei, gyvenant vykstančio karo 
Ukrainoje  akivaizdoje, vėl iš naujo turime įvertinti mūsų valstybės nepriklausomybės ir 
laisvės kovų svarbą ir jų prasmę, pokario partizaninio pasipriešinimo teisinę ir istorinę 
reikšmę šių dienų Lietuvos valstybės egzistavimui bei įamžinti Lietuvos laivės kovotojų 
istoriškai neįkainojamą veiklą. Partizanas Juozas Jakavonis - Tigras planavo šiais metais 
atnaujinti jo sodyboje išlikusią Dainavos apygardos partizanų vadų J.Vitkaus - 
Kazimieraičio ir A. Ramanausko - Vanago vadavietę. Deja, jis šio sumanymo nebespėjo 
įvykdyti, nes 2021m. lapkričio 23d. išėjo Anapilin. 
 
 Norėdama tęsti ir įgyvendinti savo tėvelio J. Jakavonio svajonę renovuoti išlikusią 
autentišką partizanų vadavietę, „Partizano Juozo Jakavonio-Tigro labdaros ir paramos 
fondo“ vardu kreipiausi su prašymu prisidėti prie J.Vitkaus - Kazimieraičio ir A. 
Ramanausko - Vanago vadavietės (bunkerio), esančios J. Jakavonio - Tigro sodyboje 
Kasčiūnų k., Varėnos r. atskatymo darbų. 
 

Juozo Jakavonio-Tigro nenuilstanti bičiulystė bei aktyvus bendravimas ir darbas su 
jaunimu dar jam esant gyvam pritraukdavo tūkstančius lankytojų. Aplankyti ir 
pabendrauti su partizanu J. Jakavoniu-Tigru atvykdavo ir Alytaus Šv. Benedikto 
gimnazijos  moksleivis Vakaris Bartaševičius  (vienas arba su savo tėvais).  

 
Kai tik  socialiniuose tinkluose paskelbiau informaciją, jog planuoju renovuoti 

partizanų vadų vadavietę J. Jakavonio sodyboje, man parašė moksleivis Vakaris 
Bartaševičius iš Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos, kad jis labai norėtų prisidėti prie 
vadavietės (bunkerio) renovavimo darbų.  

 
Prasidėjus vadavietės (bunkerio) renovavimo darbams, V. Bartaševičius atvyko į 

talką ir labai atsakingai dirbo  prie bunkerio atnaujinimo darbų. Darbas tikrai buvo sunkus, 
nes reikėjo gilinti bunkerio duobę, o ten buvo kietas molis. Kiti talkininkai padirbėjo pusė 
dienos ir pavargo, o  jauniausias talkininkas Vakaris Bartaševičius dirbo net dvi dienas iš 
eilės (birželio 11-12 d.). Tikrai stebino šio jauno žmogaus nuoširdus noras ir atkaklumas, 
kuo greičiau pabaigti paruošti bunkerio duobę. Jis labai buvo dėkingas, kai po darbų 
nuvežiau aplankyti partizano J. Jakavonio -Tigro kapą, nes jam buvo labai svarbu. 
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Pertraukėlėmis aš papasakodavau  apie   vadavietėje gyvenusius partizanus,  čia 

vykusias kratas, apie partizanų pasiaukojančią kovą, apie laisvės kovų reikšmę ir vertę, 

ypač įvertinant pastarojo meto geopolitines aktualijas ir grėsmes.  

 
Labai apsidžiaugiau, jog Vakaris Bartaševičius yra šaulys ir puikiai žino Lietuvos 

pokario istoriją, o ypatingai apie Dainavos apygardos partizanų kovas ir jų pasiaukojančią 
veiklą dėl Lietuvos. Jis dalyvauja įvairiuose renginiuse ir pats organizuoja renginius. Už 
pilietinę patriotinę veiklą  yra apdovanotas Šaulių sąjungos padėkomis. 

 
Labai esu dėkinga Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos vadovams, mokytojams bei 

Vakario tėvams, jog išauklėjo puikų Lietuvos patriotą, kuris pasiruošęs ginti Lietuvą. 
Vakaris Barataševičius yra pavyzdys, kaip reikia ne tik žodžiais, bet ir gerais darbais 
mylėti Lietuvą. 
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